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ZAGREB: SVEČANOST
OBILJEŽAVANJA
MEĐUNARODNE GODINE
FIZIKE 2005.
ponedjeljak, 14.3.2005 22:44

Svečanost obilježavanja Međunarodne godine fizike
2005., održana je večeras u Zagrebu kao prvi u nizu
znanstvenopopularnih događaja kojima je cilj skrenuti
pozornost na važnost fizike u znanstvenom i
svakodnevnom životu.
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U Preporodnoj dvorani Narodnog doma govornici su
podsjetili na "čudesnu godinu fizike 1905.", kad je mladi
Albert Einstein, u kratkom vremenu, objavio pet
znanstvenih radova koji su promijenili svijet.
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U glazbenom dijelu programa nastupio je Gudački
kvartet Sebastian.
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Dr. Marijan Šunjić, koji je održao predavanje o stoljeću
fizike, zauzeo se za razvoj društva temeljena na znanju
i za uključenje stručnjaka u političke procese kako bi
osigurali interese znanosti.
Fizika 20. stoljeća temeljito je izmijenila svakodnevni
život, a nagli uspon u Hrvatskoj zabilježila je od 1945.
do 1965. godine, kazao je. No, uvođenje
samoupravljanja razdvojilo je znanstveno-istraživački i
nastavni rad, vizija je bila izgubljena, a interes za fiziku
pao te nije bila dostatno financirana, kazao je.
Skup su pozdravili dr. Izet Aganović, izaslanik
predsjednika Republike, koji je pokrovitelj obilježavanja
godine fizike, i pomoćnik ministra znanosti,
obrazovanja i športa dr. Hrvoje Zorc, čije je
ministarstvo supokrovitelj.
Oni su ponudili podršku najviših državnih institucija
vraćanju interesa za fiziku i stvaranju obrazovnog
kadra za njezin novi uzlet.
Predsjednik Hrvatskog fizikalnog društva dr. Amir
Hamzić priznao je da fizika za neke nije lagana, ali je
istaknuo da će uvijek ostati važna za razumijevanje
svijeta i za razvitak društva, osobito s obzirom na
ekološku krizu.
Godinom fizike podsjeća se na "čudesnu Einsteinovu
godinu fizike", 1905., kada je genij 20. stoljeća objavio
teoriju relativnosti, kvantnu teoriju za koju je 1921.
dobio Nobelovu nagradu i Brownovo kretanje, što je
utjecalo na razvoj biofizike.
Program Godine fizike u Hrvatskoj objedinjuje niz
susreta i natjecanja iz fizike i astronomije, javnih i
interaktivnih pokusa iz fizike, predstavljanje hrvatskih
fizičara u svijetu, popularna predavanja u muzejima i
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zvjezdarnicama, simpozijima i školama, izložbu o
Einsteinovim radovima iz 1905. u Tehničkom muzeju u
Zagrebu i drugo.
Opća skupština UN-a 10. lipnja 2004. prihvatila je
rezoluciju kojom je 2005. godina proglašena
Međunarodnom godinom fizike.
(Hina) xiluc yjn
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